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  الشيخ

  حممد عبد العزيز أبو النجا
  اخلبري مبجمع فقهاء الشريعة

وعضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 
  ةواإلغاثبالس اإلسالمي العاملي للدعوة 

 السابعةالطبعة
 مجع وترتيب
  معية الترتيلاللجنة العلمية جب

  قدم له
  األستاذ الدكتور

  حممد نعيم حممد هاين الساعي
  أستاذ الفقه وأصوله 

  وعضو جممع فقهاء الشريعة 
  وعضو جلنته الدائمة لإلفتاء
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  تقدمي فضيلة األستاذ الدكتور

  حممد نعيم حممد هاين الساعي
يدنا حممد وعلى احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على س

وبعد فإن الشيخ الفاضل األستاذ العزيز حممد أبو  آله وصحبه أمجعني،
نا على رسالة لطيفة جلمعية الترتيل الكرمية، قام حفظه اهللا النجا أطلع

تعاىل مشكورا باإلشراف على إخراجها فجاءت على صغر حجمها 
كبرية يف قدرها غنية مبعانيها، أتت على بعض أهم ما التبس على 
العامة من مفاهيم ومصطلحات تداعى إليها وعليها أكثر التيارات 

ل صأَن اإلسالمية تتناىف حقائقها وما تالسياسية املعاصرة يف البلدا
قَوتد يف فقه اإلسالم وشرعه العظيم، وقد ازدادت خطورة تلك ع

التصورات واالصطالحات الوافدة عندما أصبحت هي البديل األوىف 
للشعوب املسلمة وكأا مل جتد ما يشبع متها ويسد  ١واألجنع

الزاهر أمام أجيال من  حاجتها وحيقق آماهلا ويفتح أبواب املستقبل

                                                           
  .األنفع: األجنع ١
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الشباب املتعطش للبذل والعطاء إال بعيدا عن شرع السماء وهدي 
من  ١ممسكة بتالبيب ما تشرق وتغرب وحتلق واهترأ املصطفى 

التجارب والتصورات والدساتري األرضية الوافدة املصنوعة بيد 
املخلوق الضعيف القاصر، فكان واجب أهل العلم التسابق لبيان 

التصورات الوافدة الغريبة عن قوانني اإلسالم وتاريخ األمة  زيف تلك
وأداء لواجب البيان  وماضيها التليد وذلك بالغا عن اهللا ورسوله 

والنصح لألمة، فجزى اهللا القائمني عليها خري اجلزاء ونفع م العباد 
والبالد وتقبل منا ومنهم وأهلمنا وإياهم السداد والرشاد وجعلنا 

لمني العاملني من اددين لدينه واحمليني لنهج نبيه وحبيبه وسائر املس
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،.  

                                                           
 .دسوفَلَ فَش: اهترأ ١

  وكتبه
  حممد نعيم حممد هاين الساعي

  ليلة األربعاء 
  احملروسة -القاهرة
٢٢/٣/٢٠١١ 
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  اللجنة العلمية مقدمة
هو وحده الشريك لَه  إِله إالّ أَشهد أَن الو ،احلمد هللا العلي الكَبِري

وجعلَ اِإلسالم الدين ، ناحلكيم اخلبري، أَنزلَ القُرآنَ، وأَمر باِإلميا
على الكافَّة من اإلنسِ  ، وفَرض الدخولَ فيِه كافَّةالثابت اَألركان

من الشرك  ضرب واجلان، وحكَم على كُّلِّ منهجٍ يعارِضه، أَنه
إِىل الضاللِ  وسبيلٌ للشيطان، من اهلَذَيان، واتباع ، وختليطٌوالعصيان
  .واخلُسران

، عبد يه وعلى آله وصحبِه وسلّماُهللا علَ أَشهد أَنَّ محمداً صلَّىو
بأَوضحِ  ىة السمحاء، فَأَتالبيضاء، وامللَّ اهللا ورسولُه، أَرسلَه باحملجة
محجةَ السالكني، وحكَم على كلِّ من  البراهني َألقوم ديِن، وأَبان

 هجنهم خالفصاه ونعه مرِين،  أَنالِّني اخلاسالض  
  ..َوَبعـــــد

      ، )الدولة املدنية( قد كثر يف هذه األيام العصيبة ترديد كلمة 
؛  ذلك ألن فساد البالد يف )الليربالية، العلمانية( ، )الدميقراطية( 

السنني املاضية أدى إىل أن يعتلي منابر الدولة من إعالم ومؤسسات 



  ٥

ة من العلمانيني الذين ابتعدوا عن ج رب العاملني، وهلم ثقافية ثل
دعوة واضحة يريدون أن جيعلوها اآلن على أرض الواقع ويغريوا 

  .هوية مصر اإلسالمية
إلغاء املادة الثانية من ودعوم ترك االحتكام إىل الشريعة اإلهلية، 

لغتها الدستور اليت تنص على أن اإلسالم دين الدولة واللغة العربية 
الرمسية ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع، دعوم 
اهلبوط من مسو األخالق اإلسالمية إىل حضيض الرذائل البهيمية حتت 
شعار احلرية الشخصية، دعوم حصر الدين يف املسجد وإلغاؤه من 

فلما كان حكام رب الربية بالتخلف والرجعية، حياة الناس، يصفون أ
ر كذلك، رأينا أن نكتب هذه الرسالة املوجزة بعبارة قريبة من األم

مواطن السم  وحقيقة هذه املذاهب الضالة مبينني القارئ العادي 
يف هذه املذاهب، واضعني بني يدي القارئ ما الذي سيؤدي  القاتل

 ؛إليه اجنراف املسلمني وراء هذه املذاهب يف هذه األيام العصيبة
رمني، وليهلك من هلك عن بينة وحيىي من تستبني سبيل الوذلك 

 حي عن بينة، وإلقامة احلجة وبيان احملجة، وليقذف اهللا بإذنه باحلق
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وبني يديك أخي الكرمي الطبعة 



  ٦

وبعض اليت تتميز بوضع فصل يف حماسن الشريعة اإلسالمية  السابعة
احلمد فهو املوفق وهو املستعان يقبل  وهللالزيادات النافعة بإذن اهللا، 

  .القليل ويبارك فيه
  اللجنة العلمية جبمعية الترتيل

  ٢٠١١سمرب دي -ه ١٤٣٢احملرم 
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  العلمانية
وتعـين   (Secularism)يطلق هذا الفكر يف اللغة اإلجنليزية 

الالدينية أو الدنيوية غري أا اشتهرت باسم العلمانية ولعل ذلك كان 
غية إظهارها مبظهر جيعلها مقبولة بني املسلمني؛ ألن العلـم  مقصودا ب

واملــذهب العلمــي   (Science)يف اللغــة اإلجنليزيــة  
(Scientism)    وهذا تلبيس شديد حىت يفهم النـاس أن هـذا

  . املذهب املقصود به العلم واالنفتاح العلمي، وليس هذا هو املراد
ضرورة أن تقوم مفهوم يرى ): أكسفورد( والعلمانية يف قاموس 

  .األخالق والتعليم على أساس غري ديين
وترجع جذور هذا الفكر الذي نشأ يف أوروبـا نتيجـة الظلـم    
واالستبداد على يد الكنيسة السيما يف العصور الوسطى حيث طغى 
رجال الكنيسة بدينهم احملرف وسيطروا على احلكـام واتمعـات   

من هذه احلقائق ما خـالف  وأرادوا السيطرة على حقائق العامل فنفوا 
تصورام، وأقيمت على الشعوب هناك مذابح دموية ومسيت مبحاكم 
التفتيش قتل فيها النساء والرجال باآلالف، ومما يـذكر مـن آالت   



  ٨

التعذيب آالت كسر العظام وتقطيع األطراف وانتزاع أثداء النسـاء  
ألوان وخلع األظفار وكالليب التعليق وقطع األلسنة وألوان شىت من 

  .التعذيب
وقد صاحب هذا فساد يف أحواهلم الدينية، فصـكوا صـكوك   
الغفران وزعموا أنه ال تقبل عبادة العباد إال مـن خـالل رجـال    

  .الكنائس
ورويدا رويدا بدأ التململ والتذمر الذي انتهى بالثورة واليت مـن  

ـ يكلَالفرنسية اليت آلت على نفسها حماربة املَالثورة أبرزها  لط ة وتس
اشنقوا آخر ملك بأمعـاء  ( القساوسة معا بتطرف يلخصه شعارها 

  .أي ختلصوا من كل امللوك ورجال الدين )آخر قسيس
مث قامت الثورة حبصار على الدين يف شعائر تعبدية فقط ال عالقة 
هلا باحلياة، وأقامت حضارا على املادية احملضة ويف اعتقادها أن العلم 

  .ضد الدين
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  :أركان ثالثة وللعلمانية
قصر االهتمام اإلنساين على الدنيا فقط وتأخري مرتلة الدين يف  .١

يف احلياة العامة بل هو حمصـور يف  الدين احلياة، فال يصح أن يتدخل 
 .املسجد فقط

فصل العلم واألخالق والفكر والثقافة عن االلتـزام بتعـاليم    .٢
 فاألخالق واملبادئ عنـدهم مـن األمـور    -أي دين كان -الدين 

النسبية، بينما هي يف اإلسالم من األمور الثابتة الـيت ال تـتغري وال   
تتبدل، فالزنا مثال يف اإلسالم حرام ومناف لألخالق من عهد الـنيب  

   إىل يوم القيامة، أما يف العلمانية فاألمر نسيب فال حرج طاملـا أن
 .االثنني متفقان على هذا

 .ري ديينإقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غ .٣
  :آراء العلمانيني يف مذهبهم
هل أنزل اهللا تعاىل دين اإلسالم ليكون هاديا : فإذا سألت العلماين

لنا يف كل أمور حياتنا، فال جيوز لنا أن نرفض شيئا منه؟ فإن جوابـه  
  :ال خيرج عن ثالثة احتماالت

 .أن يفر من اجلواب •
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إن الدين جيب أن نعزلـه عـن   : يقول بوضوح وصراحة وأ •
لسياسة والثقافة والفكر وعن حياتنا االجتماعية، وقد يكون لطيفـا  ا

أن يكـون   خيرج عنإن الدين عالقة بني اإلنسان وربه وال : فيقول
 . مسألة شخصية

إن مفهومي الشخصي للدين هو املسجد أو : يقول يوسف القعيد
جلنـة العالقـات    ةالكنيسة أو املعبد، وتقول مىن مكرم عبيد رئيس

ال بد أن تتصدى الدولة لدعاة الدولة الدينية، : حبزب الوفداخلارجية 
أما مصطفى الفقي عضو جملس الشورى فرييد أن يضـع الـدين يف   

، )دون اهلبوط به إىل صراعات السياسة: ( مكانه املقدس كما يقول
وهذا معناه كما يقولون ال سياسة يف الدين وال دين يف السياسـة،  

نضرب ـا عـرض     قرآنه أو سنة نبيهفأحكام اهللا تعاىل اليت يف 
 !!أحكام الوضوء والصالة والعبادة ئط وال نأخذ منها إالاحلا
إن الدين كله حق واالحتكام إليه واجب، : يقول العلماين وأ •

ولكن أين الذين يطبقونه كما أنزل، مث يأخذ بعد ذلك بـالطعن يف  
الطعـن يف  محلة الدين ويسموم باملتاجرين بالدين إخل، وهو يقصد 
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حبال مـن   الدين نفسه، فإذن النتيجة واحدة وهي أنه ال ميكن للناس
 .األحوال حتكيم الشريعة اإلسالمية يف شئون حيام

  :التقليد األعمى
إذن أيها املسلمون هؤالء العلمانيون يقلدون الغرب تقليدا أعمى 
عاريا عن الفهم والعقل فضال عن الدين، فالكنيسة يف أوروبا كانت 

ي احلاكمة على الشعب وعلى السلطة بـدين حمـرف يعـذبون    ه
ويقتلون، فقامت الثورة على الكنيسة وحجمت الدين يف الكنيسـة  

  .وواجهت الدنيا ذا الفكر العلماين
أما يف بالد اإلسالم فاملسجد مل يسيطر ال على احلكام وال علـى  
م الشعب، بل كان مضطهدا يف كثري من األحيان، مث إن شرع اإلسال

هذا تقليد أعمى : لعلمانينيلعظيم فيه صالح الدنيا واآلخرة، فنقول 
  .إن مل تدرككم رمحة اهللا يؤدي بكم إىل التهلكة

  
  
  



  ١٢

  :ضالل العلمانيني
فالعلماين قد يكون ذلك الشخص الذي يطعن يف الدين جهارا أو 

ولكـن   كذلكيسب القرآن والسنة أو يستهزئ ما، وقد ال يكون 
، أو يعتقد أنه ملْزم باتباع مجيع ما جاء عن الرسول  يعتقد أنه غري

أن يرفض بعض أحكام دين اإلسالم، أو أن الـدين لـيس    له احلق
  .شامال لكل احلياة

إن املرأة غري ملزمة باحلجـاب  : فقد يقول لك على سبيل املثال
الشرعي؛ ألنه ال يصلح هلذا الزمان، أو أن احلدود الشرعية ال تصلح 

 هذا الزمان؛ ألا وحشية، أو يقول إن النظام االقتصادي للتطبيق يف
  .البد أن يقوم على الربا

~ � ¡ o  :قال هؤالء املساكني أن اهللا  أو جهل ونسي
£¢n   )٥٧: األنعام(،  oÍ Ì Ë Ên  )٧٨: النساء( ، o h
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هؤالء أم خالفوا مفهوم الربوبية؛ ألن من معـاين  أو جهل نسي 

ذَ حكم امللـك  ك أن ينفَّلومن متام املَوامللك، السيادة ) رب( كلمة 
  .فيما ميلك

o s rq p o n  :فكما أن هللا اخللق فله كذلك األمر
 v u tn   ) األمر أي احلكم، كما يف قوله  فلله، )٥٤: األعـراف

أي   )٧٧: األعـراف (  oc b a  ̀_ ~ n  :تعاىل
  .حكم رم
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، أللوهيـة ان أم خالفوا مفهوم هؤالء العلمانيوأو جهل ونسي 
العبودية، فالعبادة هي حق اهللا على خلقه  األلوهيةفاإلله هو املعبود و

\ [̂  _̀  o  :واملطلوب أن يؤدي العبد ما أمره بـه اهللا 
b a n                                       )يه ، )٥٩: األعراففيفرد اهللا بكمال اخلضوع ألمره و

  .واتباعه فيما أحل وحرم
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  يرباليةالل
ة، وهي تعين يف األصلهي وجه آخر من وجوه العلماني ة، احلري

ها يقصدون ا أن يكون اإلنسان حراً يف أن يفعل ما يغري أن معتنق
ويقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء وحيكم مبا يشاء، فاإلنسان عند  يشاء
 إله نفسه، وعابد هواه، غري حمكوم بشريعة من اهللا تعاىل ةالليربالي

̈  © o « ª  :الذي قال § ¦ ¥ ¤ £
   ¶ µ  ́ ³ ² ±°  ̄ ® ¬n   )؛ )١٦٣ – ١٦٢: األنعام

 :تعطيك إجابات حامسة على األسئلة التالية مثال الليربالية ال وهلذا فإن
حرام أم حالل؟ وهل القمار  النظام اإلسالمي حق أم ال؟ وهل الربا

أن تتربج  ل للمرأةوه ؟حالل أم حرام؟ وهل نسمح باخلمر أم مننعها
وهل تساوي الرجل يف كل شيء أم ختتلف  ؟تتحجبعليها أن أم 

جرمية أم عالقة شخصية وإشباع  الزنا وهل ؟معه يف بعض األمور
وما هي القيم اليت حتكم ؟ لغريزة طبيعية إذا وقعت برضا الطرفني

وهل الشذوذ اجلنسي  ؟وهل اإلجهاض مسموح أم ممنوع اتمع؟



  ١٦

وهل نسمح حبرية نشر أي شيء أم مننع نشر اإلحلاد  ؟باطل حق أم
  ؟واإلباحية

  : مبدأ الليربالية
فالليربالية ليس عندها جواب تعطيه للناس على هـذه األسـئلة،   

هلواه، فهم أحرار  عابدنفسه وإله  دعوا الناس كلٌّ: هو ومبدؤها العام
 وأما ما جيـب  ون،ءاألسئلة كما يشتهون ويشا يف اإلجابة على هذه

فلـيس هنـاك سـبيل إال     ؛واألحكام أن يسود اتمع من القوانني
التصويت الدميقراطي، وبه وحده تحتكم احليـاة   ف القوانني اليتعر

  .شريعة هلم سواها العامة، وهو شريعة الناس ال
 أي وزن لشريعة اهللا تعاىل، إذا ناقض التصويت ةقيم الليرباليت وال

ضرب تأن  بايلت املرتلة من اهللا تعاىل، والها احملكمة الدميقراطي أحكام
عرض احلائط، حىت لو كان احلكم النهائي النـاتج مـن    بأحكامها

كـان   عدم جترمي شرب اخلمر، أو التصويت هو عدم جترمي الزنا، أو
بتربج النساء، أو التعـري والشـذوذ    كان السماح حتليالً للربا، أو

وكل ، الرأي عة حريةنشر اإلحلاد حتت ذري اجلنسي واإلجهاض، أو
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ـ  شيء يف املذهب الليربايلِّ متغير، وقابل للجدل ىت واألخذ والرد ح
ةأحكام القرآن احملكمة القطعي.  

ة احلاكم على كل شيء بالصواب أو اخلطأ، حرية فإذن إله الليربالي
ة من األصـوات هـو   هواه وعقله وفكره، وحكم األغلبيو اإلنسان

عندهم عارض  الناس العامة، سواٌء ئون حياةالقول الفصل يف كل ش
ه لو صـار   غري أن العجب، وافقها وأة الشريعة اإلهليكلَّ العجب أن
األغلبي باإلسـالم،   ة هو الدين، واختار عامة الشعب احلكـم حكم

واتباع منهج اهللا تعاىل فإن الليربالية هنا ترتعج انزعاجاً شديداً، وتشن 
، فيتشبهون ؤالء الذين قـال  شعيب حرباً شعواءال على هذا االختيار
o y x w    v u t s r  :عنــــهم اهللا

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |{ z
¦ n   )٤٥: الزمر(.  

تقول للناس دعوا عبادة اهللا تعـاىل واتبـاع    عندماة إذاً فالليربالي
إىل طاعة وعبادة اهلوى والشيطان، فهي تـدعو إىل الشـرك    شريعته

 يوجد حـق  وهي عندما تزعم أنه ال، اء واملنكروالكفر وفعل الفحش
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تكفر بثوابت القرآن والسنة، وبأحكام  مطلق إال احلرية والتغير، فإا
دين  والليربالية عندما تسوي بني، الشريعة احملكمة اليت أنزهلا اهللا تعاىل

اهللا احلق وغريه من األهواء الباطلة، وعندما تسوي بني املؤمنني بـاهللا  
املتبعني لدينه والكافرين به بزعم أن اجلميع سـواء يف مبـدأ    عاىلت

     :تشرع شريعة تناقض شريعة اهللا تعـاىل القائـل   احلرية، فهي بذلك
 o § ¦ ¥¤      £   ¢ ¡       � ~n   )١٨: السجدة(.  
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  الدميقراطية
 Demosومها  شقني من مكونة التينية كلمة األصل يف هي
 فإن وبذلك وتعين الشعب، Kratosاحلكم أو السلطة، و وتعين 

 الشعب حكم ا الشعب، ويقصد سلطة أو حكم هي الدميقراطية
يف  عنـه  ينـوب  ملن الشعب اختيار خالل من أو الشعب بواسطة

 ازداد أوروبا يف الدميقراطية كلمة تداول بأن القول احلكم، وميكن
 مـن  وذلك عشر ثامنال القرن يف عشر وخاصة السابع القرن منذ

 تـدخل  فلم للعرب بالنسبة السياسية، أما الليربالية ازدهار خالل
 القرن يف أواخر الغرب خالل من إال العربية اللغة الدميقراطية كلمة
  .عشر التاسع
  :الدميقراطية عناصر
 وجـود  ضـرورة  على الغربيني من املفكرين العديد أمجع فقد
 هـؤالء  بني ومن ا،دميقراطيئم القا النظام العتبار أساسية عناصر
 بعضـها  مع العناصر هذه دمج ، وميكن)دال روبرت(  نياملفكر
  :وهي أساسية ةعناصر مخس يف البعض
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 حرية الرأي، عن التعبري حرية مثل األساسية احلريات توافر .١
 .الدينية احلرية وكذلك سياسية، مجعيات إنشاء حرية الصحافة،
 سنتني كل دوري بشكل دتعق ونزيهة حرة انتخابات وجود .٢
 .سنوات أربع كل مرة أو

 أكثـر  أو سياسـيني  حزبني وجود مبعىن السياسية التعددية .٣
 .السلطة إىل للوصول تتنافس
 السلطة عن التشريعية السلطة فصل وهو السلطات، فصل .٤

 وظيفة حتديد مع القضائية السلطة عن فصلهما وكذلك التنفيذية،
 .السلطات هذه من كل
 القانون أمام متساوون اجلميع أن وهو القانون، سيادة مبدأ .٥
 الدولـة،  يف سياسي منصب أعلى أو للدولة رئيسا كان ولو حىت
 .ويعاقب حياكم أن جيب القانون خيالف فمن

هذا عن الوجه احلسن للدميقراطية، أما الوجه اآلخر القبيح الذي 
  :ا يليمم يتضحف ونكثريالال يفصح عنه 
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  :راطية عنصرانإن أهم عناصر الدميق
  .سيادة الشعب: األول
  .احلقوق واحلريات مكفولة: الثاين

أي هو سيد السلطات الثالثة التشريعية  :فمعىن السيادة للشعب
والقضائية والتنفيذية، فالسلطة التشريعية فيها يشرع الشعب ما يريد 
ولو خالف حكم اهللا، والسلطة القضائية فيها يقضي الشـعب مبـا   

  .التنفيذية فيها ينفذ الشعب ما قضى به شرعه، والسلطة
غري موجودين، مع أن !! إذن أين اهللا ورسوله من هذه األحكام؟

، فالسلطة التشريعية من اهللا تعاىل o |{ z  y   xn  :قال اهللا 
، والسلطة القضائية والتنفيذية من الشـعب  من كتابه وسنة نبيه 
  .على مراد اهللا تعاىل

حـر، ففـي    إنسانفكل  :ريات مكفولةأما معىن احلقوق واحل
النظام الدميقراطي حرية الردة مكفولة، ينتقل بني األديان كيف شاء 
ويسب ويلعن القرآن والسنة كيف شـاء حتـت مظلـة القـانون     
الدميقراطي، ويف النظام الدميقراطي حتمل املرأة من سفاح فحريتـها  
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أنوثة ال مسلم  مكفولة، ويف النظام الدميقراطي ال دين وال رجولة وال
  .سواسية مال كافر ال بوذي ال شيء ميس الدين، كله

إن الدميقراطية تعين أن  حكم الشعب للشعب، إن الدميقراطية هي
حنتكم إىل الشعب وال حنتكم إىل شريعة ربنا، إن الدميقراطية تعين أن 

إن الدميقراطية  ولو خالفت شريعة ربنا، حنكِّم االس التشريعية حىت
أن نطبق ما وافق عليه غالبية أعضاء الس ولو كـان خمالفـا   تعين 
  .عة ربنايلشر

خمالفة صرحية ملا أمرنا اهللا عز وجل به مـن   أيها األفاضلوهذه 
o  y   x  :قوانني البشر؛ حيث يقول االحتكام إىل شريعته ونبذ

a       ̀_ ~ } |{ zn   )وقـال  ،  )٤٠: يوسف:  o       B A
I H G F E  D C  O N M L K J

QP n  )٣٦: األحزاب(.  
الدميقراطية من وضع وتأصيل أعداء اإلسالم، واجهـوا ـا    إن

فلسـنا   نيأما حنن املسـلم ، وكهنة شر وفساد علماء ضالل ووثنية،
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فإذا كانوا  اإلسالمية شريعتهقراطية، وإمنا أبدلنا اهللا ا حباجة إىل الدمي
 :كم إىل قوانني رب البشـر يتحاكمون إىل قوانني البشر، فنحن نتحا

 o Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôn  )٥٠: دةئاملا(.  

  :الشورى ليست الدميقراطية
سـون  بلَأي أم ي -س البعضبلَكما ي-وأما ما يتعلق بالشورى 

على الناس ويقولون إن الدميقراطية مثـل الشـورى يف اإلسـالم،    
يف تنفيـذ  ، واقطعي يف األمور اليت ال نص فيهافالشورى يف اإلسالم 

نازلة، كيف نقيم حكم اهللا يف هذه النازلـة؟   اع، فإذا نزلت بنالشر
كون الشورى، إما بالنص إذا تهنا  أي نص ينطبق على هذه النازلة؟

o } | { z  باالستنباط، آيةً أو حديثاً، وإما نصالكان 
 j i h g   f e d cb a  ̀_   ~

po n m l k n       ) تمع فنستنبط وجن، )٨٣: النسـاء
مع تمثالً، جي ونأخذ الرأي من أهله، إذا كانت مشكلةً أو نازلةً حربية
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، من احلكماء واخلرباء العسكريون مع العلماء مع من يكون فيهم الثقة
 رأيكم يف هذا؟ كيف نواجههم؟ كيف نقاومهم؟ ويقال هلم ما

نحن ما اجتمعنا إال لنعمل ا ولنقيمها، فأما اآليات واألحاديث 
حنـرم  : يقولونوجيتمعون  الدميقراطية أهل يف ذلك، لكن وال نقاش

 بل وصل األمر والعياذ باهللا إىل أن بعض جمالسهم، اخلمر أو ال حنرم
أباحت اللواط زواجاً أي أن يعقد للرجل على الرجـل   الدميقراطية
  .نسأل اهللا العفو والعافية الدميقراطية هي هذه !!والعياذ باهللا

يف كيف نطبق شرع اهللا على  النقاش :فالشورى يف اإلسالمإذن 
النقـاش   :أما الدميقراطيةمراد اهللا وما هي األدلة اليت توافق املسائل، 

  !!يف كيف نشرع الشرائع ولو خالفت حكم اهللا
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  الدولة املدنية
  :املدنية الدولة مفهوم
 أن نستطيع أو مدنية دولة يف إال ةيبدا راطيالدميق النظام يقوم ال
  .مدنية دولة بالضرورة هي الدميقراطية الدولة إن أخرى بعبارة نقول
 أساس على تقوم دولة هي املدنية الدولة املدنية؟ الدولة هي فما
 كل مع يتساوى الدولة يف مواطن كل أن مبعىن املتساوية، املواطنة
 احلقوق يف سواء املدنية الدولة يف املواطنونف ،فيها آخر مواطن

 كانوا طاملا األسباب من سبب ألي بينهم تفرقة ال والواجبات
 والدولة ،الدولة يف مواطنني كانوا طاملا أي الدولة جنسية حيملون
 بوليسية، دولة أو دينية دولة تكون أن ميكن ال النحو هذا على املدنية
 أما ،الديين االنتماء أساس على املواطنني بني تفرق الدينية الدولة ألن

 تعرف ال مث ومن املساواة، يف احلق تعرف ال فهي البوليسية الدولة
  .للمواطنة الصحيح املعىن
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 الدين. للدين معادية ليست املدنية الدولةومما قالوه أيضا إن 
 بعيداً يظل أن جيب الدين ولكن أخالقية، وضرورة اجتماعية ضرورة
  .الدين عن بعيدة تظل نأ جيب والسياسة السياسة عن

 املدنية فالدولة: األسبق اإلعالم اد وزير أبو كمال أمحد.ديقول 
 ملفهوم املقابلة املدنية الدولة هو أحدمها سياقني يف توضع أن ميكن
  .الدينية الدولة مقابل يف املدنية الدولة يعين خرواآل العسكرية الدولة

  :ائم ثالثة وهيواحلاصل أن الدولة املدنية ترتكز على دع
 .Secularismالعلمانية أو الالدينية  •
 .Nationalismالقومية أو الوطنية  •
 .Democracyالدميقراطية أو حكم الشعب  •

 الـدين  فصل تعين والعلمانيةفالدولة املدنية احلديثة دولة علمانية، 
إخل ...  السماوي اهلدي أو الدينية بالعقيدة االلتزام وعدم احلياة، عن

  .فيما سبق عن العلمانية كما ذكر
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  :قومية دولة احلديثة املدنية الدولة
 نظرة وفق واخلارجية الداخلية معامالا احلديثة املدنية الدولة تبين
 الوطن هذا الستعالء وتسعى الوطن، وألبناء للوطن تتعصب ضيقة
 لتحقيقها الوسائل كافة اختاذ تربر الغاية وهذه غريهم، على وأبنائه
 وصارت مساوية، كانت وإن ملبادئ مراعاة أو بقيم اطارتب دون

 للشعوب الويل كل والويل الوسيلة، تربر غاية والوطنية القومية
 إىل الشعوب حياة وحتولت املنتصرة، الشعوب استعالء من املغلوبة
 يرفض واإلسالم. الدنيوية والزعامة األرض يف العلو أجل من صراع
 دعوة اإلسالم ودعوة قومية، على قومية أو جنس على جنس استعالء
  .جنس أو أرضية حدود أو إقليم يف تنحصر ال عاملية،
  :دميقراطية دولة احلديثة املدنية الدولة
 القومية ودفعتها السماء، هدي عن الدولة العلمانية أبعدت أن بعد
 املدنية الدولة تبنت اآلخرين، على  واالستعالء األنانية إىل والوطنية
 مصاحل مبقتضى احلكم ليكون احلكم، يف الدميقراطي ظامالن احلديثة
 الدنيوية، األمة منافع حيقق ما والصواب فاحلق ورغباته، شعب كل

 حتدده واملصاحل املنافع وتقدير مصاحلها، حيقق ال ما والباطل واخلطأ
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 اليوم، يقبل باألمس مرفوضاً كان وما وأهواؤها، الشعوب رغبات
  .غداً يرفض قد اليوم يقبل وما

  :هدف هذه املذاهب الضالة
وذا العرض السابق هلذه األفكار واملذاهب الغربية الضالة نعلـم  
علم اليقني كيف أن هؤالء العلمانيني الذين اعتلـوا منـابر الدولـة    

يريدون أن يغريوا هوية مصر اإلسـالمية،   ،الثقافية والفكرية والفنية
الـيت   -أو عدم تفعيلـها  –ر من الدستو فيبدأون بإلغاء املادة الثانية 

تنص على أن اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرمسية ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع، وذا يتحقق مرادهم من 

عفونات األفكار الغربية امللحـدة،   إنشاء دولة مدنية فيها ما فيها من
، فهو اخلالق ا أمرناعاىل الذي توماذا عليهم لو حتاكموا بشريعة اهللا 

  .)١٤: امللك(  oS   R Q P O N M L n  :امللك
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  وجوب التحاكم
  بالكتاب والسنة 

 :توحيد كما قرر هذا األصل العظيمالمل يقرر القرآن أصال بعد 
يف كل   وطاعة اهللا ورسوله وجوب االحتكام إىل الكتاب والسنة 

كيف وقد  هاون يف هذا الشأن العظيم،ما جاء به، مما يؤذن خبطر الت
قرر القرآن أن اإلعراض عن الشريعة واتباع غريها عبادة للطاغوت ، 

 فطاغوت كل قوم من(  :ذ يقولإورحم اهللا العالمة ابن القيم 
، أو ورسوله، أو يعبدونه من دون اهللا يتحاكمون إليه غري اهللا

يعلمون أنه  ال عونه فيما، أو يطيبصرية من اهللا يتبعونه على غري
تدبرا وتأملت أحوال الناس  ، فهذه طواغيت العامل إذاطاعة هللا

  ) تمن عبادة اهللا إىل عبادة الطاغو) عدلوا( معها رأيت أكثرهم 
   .)١/٥(عالم املوقعني إ( 
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التحـاكم  وجـوب  وبني يديك بعض هذه األدلة اليت تدل على 
بنا يف كتابه العظيم، بالكتاب والسنة، هذه األدلة اليت هي من كالم ر

  :كي تنجو األمة من براثني الضاللة والشرك
 oba       ̀_ ~ } |{ z  y   x n    )٤٠: يوسف (،   
 oÍÌ Ë Ê É È n   )٤١: الرعد( ،   
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 orq p o n n  ) ٥٤ :األعراف(،  

 o    f e d c b a  ̀_  ~ }
i h g n  ) ٦٣ :النور(،  

 oTS R Q n  ) ٥٤:النور(،  

 o ji h gf e d c b a  ̀_ ~n             

  ،)١ :احلجرات (
تَركْتُ فيكُم ما لَن تَضلُّوا بعده ِإنِ اعتَصمتُم :)  وقوله 

 بِهاللَّه تَاب١)ك.  
وكذلك ال جيوز أن نأخذ بعض شرع اهللا ونترك البعض، فالدين 
     :ال يقبل أن يتجزأ من جهة القبول واإلذعان له، قال سبحانه وتعاىل

 oml k j i h n  ) ٨٥: البقرة(.  

                                                           
  .رواه مسلم رمحه اهللا ١



  ٣٣

ــبحانه ــال س o p o n m l  :ق
  z y x w v u t s r q

a  ̀_ ~ } |{ n   )١٥١ – ١٥٠: النساء(.  

o {   z y x w v u t  :وقال سبحانه
 g f e d c b a  ̀ _ ~ } |

q p o  n m lk j i      h n ) ٤٧ :النساء(. 

o Î Í Ì Ë Ê É È Ç  :وقال سـبحانه 
 × Ö Õ     Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

 Û Ú Ù Ø J I H   G F ED C B A
 M L Kn   )٥٢، ٥١: النساء(.  

o I H G F E D C B A  :وقـال سـبحانه  

K     J  P O N M L



  ٣٤

 Z  Y X W V U T S R Q

 f e d c  b a  ̀_  ̂] \ [

k j i h gn  )٨٥، ٨٤: آل عمران(.  

{ ~ � ¡ ¢ £  ¤ o  :وقال تعاىل
 ̄® ¬ «  ª ©  ̈§ ¦ ¥n         
  .)٢٠٨ :البقرة (

 o Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
 Ú Ù           Ø ×  Ö Õ     Ô Ó Ò Ñ Ð    Ï

G FE D C          B A  M L K J I   H
X W  V    U T SR Q P O N n                    

  .)١٢٧ – ١٢٤: طه( 

o H G F E D C B A  :قول احلق تعاىلو

   S  R Q P O N M L K       J I



  ٣٥

 ]  \ [ Z Y X W V U T

 i h g f e d c b   a  ̀ _ ^

m l k j    o n n   )٦١، ٦٠: النساء(.  

 



  ٣٦

 يةحماسن الشريعة اإلسالم
إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكَم ومصاحل العباد يف املعاش 
واملعاد، وهي عدل كلها ورمحة كلها وحكمة كلها، فكل مسـألة  
خرجت عن العدل إىل الظلم، وعن الرمحة إىل القسوة، وعن املصلحة 
إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة، فالشريعة 

اده ورمحته بني خلقه وحكمته الدالة عليـه وعلـى   عدل اهللا بني عب
، وهداه الذي اهتدى به األولون، وشـفاؤه التـام   صدق رسوله 

الذي به دواء كل عليل، فالشريعة قرة العيون وحياة القلوب ولـذة  
األرواح، فكل خري يف الوجود فإمنا مستفاد منها وحاصل ا، وكل 

ء تبقى منـها خلربـت   نقص يف الوجود فسببه إضاعتها، ولوال شي
 ، ١الدنيا، فبالشريعة ميسك اهللا السماوات واألرض أن تزوال

  :واألمثلة على ذلك كثرية منها
التيمم، أي استعمال التراب ملن  أحلت الشريعة الغراء ؛يف الطهارة

      : مل جيد املاء أو ملن حيدث له ضرر باستعماله؛ فقـال جـل شـأنه   

                                                           
 .اهللا عني اجلزء الثالث البن القيم رمحهماف من كتاب إعالم املوقبتصر ١



  ٣٧

 o¾ ½ ¼ n   ) وليس على املتيمم إعـادة  ، )٤٣: النسـاء
حىت لو وجد املاء أو استطاع استعماله، وكذلك من كان على يـده  

  .جبرية لكسر أو لغريه فيمسح عليها وال يكلف بغسل يده
يسـر  اليت هي عمود اإلسالم وأهم  قواعده جتـد   ؛ويف الصالة

َها َمن َنِسَي َصلَاةً فَلْيَصلِّ( : ، فقد قال وحكمتها ورمحتها الشريعة
، وكذلك جتد هـذه الرمحـة    ١)إِذَا ذَكََرَها، لَا كَفَّاَرةَ لََها إِلَّا ذَلَك

لمسافر فله أن يقصر الصالة الرباعية إىل ركعتني لوالتيسري يف الصالة 
وله أن جيمع بني الظهر والعصر أو بني املغرب والعشاء، وكذلك إذا 

فإن عجز فعلى  مرض املكلف فإنه يصلي قائما فإن مل يستطع فقاعدا
 .جنبه

تيسري ورمحة ومصـلحة، فـالفقراء   فتشريعها كله  ويف الزكاة؛
واملساكني يأخذوا ليسدوا حاجتهم، واألغنياء يـدفعوا لتطهـر   

o k j : ، يقـول تعـاىل  أمواهلم وتعلمهم البذل والعطاء واملروءة
p o n m l n  )١٠٣: التوبة(.  
                                                           

  .رواه البخاري ومسلم رمحهما اهللا ١



  ٣٨

¡  } | { ~    � o  :قال تعـاىل  ويف الصوم؛
¦¥ ¤ £ ¢n    ) من الشـريعة  فهذا التخفيف ، )١٨٥: البقـرة

فيـه  يصوم يف وقت آخر يسـتطيع أن يقضـي   حبيث على املريض 
 .فإن كان مرضه مالزما له أطعم عن كل يوم مسكينا ،الصيام

رتب املناسك، ومع ذلـك   من املعروف أن النيب  ويف احلج؛
، عة على املكلفنيفقد خففت الشري حىت ال يتعرض املسلمون للمشقة

 سـئلَ  فََمـا ( : يقول عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما
، ١)َحَرَج َولَا افَْعلْ :قَالَ إِلَّا أُخَر، َولَا قُدَم َشيٍء َعن  اللَّه َرسولُ

  . وغري ذلك كثري يف باب العبادات
  :وكذلك يف باب املعامالت

      o X W\[ Z Yn  :يقـول تعـاىل   ؛ففي البيوع

أحلت الشريعة الغراء مجيع البيوع ومجيع العقود طاملا أنه ، )٢٧٥: البقرة( 
، لتفـتح  )مقامرة أو خـداع ( ظلم وال ربا وال غرر أي  اليس فيه

                                                           
  .رواه البخاري ومسلم رمحهما اهللا ١



  ٣٩

علـى   ةالشريعة اال كامال لكل اقتصاد يف كل بقعة يف العامل حمافظ
 .عدم الظلم والبغض بني الناس عامة

اعتنت الشريعة باختيار الزوج والزوجـة لـدوام    ويف النكاح؛
على املرأة إذا طلقها زوجها أن  تالعشرة واملودة والرمحة، بل وأوجب

ال تترك بيت الزوجية، ويف ذلك من املصلحة ما هو معلوم، فالغضب 
سوف يزول عنهما وتبقى املودة والرمحة فرياجعها، أما إذا خرجـت  

o O  :، يقول تعاىلعظم الشقاقإىل بيت أهلها ازدادت اخلالفات و
T  S R Q P n   )١: الطالق(. 

حرمت الشريعة أكل امليتة، ومع ذلك أحلتها بـل   ويف األطعمة؛
أوجبتها إن اضطر اإلنسان أن يأكلها حىت ال ميوت، وكل ذلك إبقاء 

o | { z y x w  :، يقول تعاىلعلى حياته
 c b a  ̀_ ~}n   )٣: املائدة(. 

  : يف الشريعة قاعدة العظيمةفال ويف احلدود؛
  ،)بِالشُّبَهات الْحدوَد ادَرُءوا( 



  ٤٠

د الشريعة يف إقامة احلدود تنظـر إىل  فال يقام حد إال عن يقني، مث جت

¤ o  :أمر عظيم وهو عدم فعل ما يوجب احلدود، يقول تعاىل
§ ¦ ¥n  )ل فلـن  ، )١٧٩: البقرةقتيعين ملَّا يعلم القاتل أنه سي

يبقي حينئذ على حياته وحياة املقتول، بل وأكثر من ذلـك،  يقتل، ف
، فلو سرق أحد من ١)الَْغزوِ في الْأَيدي تقْطَع لَا( : فقد قال النيب 

مفسدة وهي أن عليه املسلمني يف غزوة ال تقطع يده؛ ألنه قد تترتب 
 .ينحاز إىل العدو خشية قطع يده

قاضي أن يقضي وهو غضبان منعت الشريعة الغراء ال ؛ويف القضاء
حىت ال يقضي قضاء فيه ظلم ألحد املتخاصمني، وكذلك كفلـت  

¨ ©  o ª  :، يقول تعاىليعة العدل بني اخلصوم عند القاضيالشر
  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «

º¹n   )٥٨: النساء(. 

                                                           
  .رواه الترمذي وصححه األلباين رمحهما اهللا ١



  ٤١

منعت الشريعة ) األمر باملعروف والنهي عن املنكر(  ؛ويف احلسبة
ذلك اإلنكار يستلزم ما هو أنكر منه، فقد كـان   إنكار املنكر لو أن

يف مكة ومل ميسوا األصنام اليت حول الكعبـة   وأصحابه  النيب 
بسوء خشية أن يقع منكر أعظم وهو أن يقتلهم املشركون فتتوقـف  
 دعوة اإلسالم، فلما عاد إىل مكة فاحتا أنكر املنكر وحطم األصـنام،  

                   :القاعدة يف الشريعة الغراء هيف
 ،)املشقة جتلب التيسري( 

وقد تأكدت حماسن الشريعة يف املؤمترات الدولية الـيت تصـدت   
لدراسة الفقه اإلسالمي وعرضت فيها بعـض نظريـات الشـريعة    

يف العامل  غري املسلمنياإلسالمية فقد أعلن خرباء القانون من علماء 
فيها وأنه  ىعية ال مياريف هذه املؤمترات أن للفقه اإلسالمي قيمة تشري

ينبغي أن يكون مصدرا للتشريع العام؛ ألن مبادئـه حتقـق التقـدم    
وتالحق التطور وأا أقدر من غريها على تلبية حاجات األمم وحتقيق 

إىل وجـوب   غري املسلمنيمصاحل الشعوب كما أشار هؤالء اخلرباء 



  ٤٢

 لبحثاوضع فهرس موضوعي للفقه اإلسالمي يسهل الرجوع إليه و
  .فيه واألخذ منه

ومن أهم هذه املؤمترات املؤمتر الدويل للقانون املقـام يف مدينـة   
ومؤمتر احملامني الدويل املنعقـد   ١٩٣٧مث  ١٩٣١سنة ولندا الهاي 

  .١٩٤٨يف الهاي سنة 
  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 



  ٤٣

  :فواجب الوقت اآلن

|  o  :الذي قالأن تصلح من نفسك وتتبع كتاب ربك  :أوال
 §¦ ¥ ¤ £    ¢ ¡ � ~ }n ) وتتبع سنة نبيك )١١: الرعد ،

 ،وأن تنصر اهللا تبتعد عن املعاصي، وأن ترجع إىل اهللا وتتوب إليه و

¥ ¦ §̈  © o « ª  :سبحانه وتعاىل الذي قال

® ¬n  )  وأن تتقي املعاصي خشية من اهللا القائل، )٧ :حممـد:                                    
 o Ú     Ù Ø ×Ö Õ Ô  Ó Ò      Ñ Ð

 Þ Ý Ü Ûn ) وال تظلم نفسك باملعاصي وال ، )٤١:الروم
     :تظلم غريك حىت ال تكون حتت هـذا الوعيـد يف قولـه تعـاىل    

 o §         ¦ ¥   ¤ £ ¢ ¡ �n  )١٢٩ :األنعام( ،
املعاصي وتصـلح مـن   بل عليك أن تتقي اهللا وترجع إليه وتتجنب 

وأن تتضـرع   وسنة نبيك  عيوبك وتلتزم املساجد وكتاب ربك 



  ٤٤

 (  o¿ ¾ ½ ¼ » n  :إليه استجابة لقوله تعـاىل 
  .)٤٣:األنعام

وجوب التحاكم بالكتاب والسنة، وتبني أن تدعو الناس إىل  :ثانيا
هلم فساد هذه املذاهب الضالة اليت تريد أن جتعل مصر بـل األمـة   

غري إسالمية أو مبعىن أصح يكون الدين داخـل املسـجد   اإلسالمية 
كـل يتبـع هـواه    ويتعامل الناس أفرادا ومجاعات حبكم اجلاهليـة  

، وكذلك علينا أن نتفاعل مـع النـاس يف   بل هم أضل كاحليوانات
بأخالق محيمة  طيبةمعاملة إسالمية  معهم نتعامل ،املصاحل والشوارع

رشـوة وال  سب وال ب وال  حتاسد وال تباغض وال تعايل والبال 
وكذلك نتفاعل مع األحداث املتالحقة بوجهـة  ، وال إمهال اسلكت

  .؛ الذين هم ورثة األنبياء نظر إسالمية بعد مراجعة العلماء
أيها املسلمون املؤمنون قد جعلنا اهللا سبحانه وتعاىل يف  وأخريا

وقد  عصر قد تحدد فيه هوية مصر بل هوية األمة اإلسالمية كلها،
اختارنا اهللا لنجاهد بألسنتنا ودعوتنا للدفاع عن هذه اهلوية 
اإلسالمية، فإن سلبت يف هذا العصر فقد ميتد هذا الضالل لسنوات 



  ٤٥

o v u : بل لعقود قادمة، مث ماذا نقول لربنا غدا عندما يسألنا
 wn  ) ٦٥: القصص(.  

ن فاستعن باهللا وتوكل عليه وتذلل له واجتهد وال تعجز ومشر ع
 .ساعد اجلد وأبشر

  واهللا املوفق وهو املستعان وعليه التكالن 
  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  وصل اللهم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
 وسلم تسليما كثريا

 



  ٤٦

  تنبيهات
حنن نوافق على الدولة املدنية اليت مبعىن أن الشعب مصدر  •

وله  مالسلطة التنفيذية ويراقبهو احلاكم ، فهو الذي يعني السلطات
، ولكننا ال نوافق على الدولة املدنية اليت مبعىن أن الشعب محق عزهل

  .مصدر التشريع؛ ألن التشريع حق اهللا وحده
ينية مبعىن الثيوقراطية، وهي اليت جتعل اإلسالم ال يعرف الدولة الد •

اإلسالمية ، بل الدولة احلاكم ورجال الدين هلم حكم إهلي مقدس
درواملرجع لشرع احلاكم فيها أو رجل الدين يصيب وخيطئ وي ،

  .اهللا
هذا الفكر الليربايل أو فكر فصل الدين عن الدولة يؤدي إىل  •

الضالل املبني، وهذه احلرية املطلقة تؤدي إىل االحنالل اخللقي 
والديين، مع اعترافنا أن بعض الليرباليني ال يرضيهم هذا الضالل أو 

ا االحنالل، بل هم يف بعض أمور دينهم صاحلون يف أنفسهم، هذ
ولكننا نناقش الفكر الليربايل الذي سوف يطرح على مجيع الناس 

 .ويؤدي إىل هذا الضالل



  ٤٧

  
رقم   املوضــــوع

  الصفحة
  ٢ محمد نعيم.د.مقدمة ا
  ٤ اللجنة العلميةمقدمة

  ٧ العلمانية
  ٩ آراء العلمانيين في مذهبهم

  ١١ يد األعمىالتقل
  ١٢ ضالل العلمانيين

  ١٥ الليبرالية
  ١٩ معنى الديمقراطية

  ٢٣ الشورى ليست الديمقراطية
  ٢٥ الدولة المدنية

  ٢٨ هدف هذه المذاهب الضالة
  ٢٩ وجوب التحاكم بالكتاب والسنة

  ٣٦ محاسن الشريعة اإلسالمية
  ٤٣ واجب الوقت

  ٤٦ تنبيهات
  

  رقم اإليداع
٥١٦٩/٢٠١١  



  ٤٨

  تعريف بجمعية الترتيلال
جمعية تهدف إلى تعليم القرآن الكريم والعمل به ونشره بين الناس ونشر الدين 

  :من خالل والصحابة الكرام  اإلسالمي على نهج رسول اهللا 
أحمد المعصراوي شيخ عموم / د.نشاط تحفيظ القرآن تحت إشراف ا •

  :المقارئ المصرية، وذلك آالتالي
 .وة للمبتدئينفتح فصول تصحيح التال .١
 .حلقات تحفيظ القرآن الكريم للرجال والنساء والكبار والصغار .٢
 .لحفظة القرآن الكريموالقراءات العشر  المراجعة واإلجازات .٣

وذلك  ،نشاط التوعية الدينية تحت إشراف الشيخ محمد أبو النجا •
 :آالتالي

 .إلقاء المحاضرات العلمية والدعوية .١
فتح الوهاب في أحكام األضحية ( ية الدينية إصدار مطويات وآتيبات للتوع .٢

، الديمقراطية، الدولة المدنية في ميزان الليبرالية ،العلمانية( ، )سؤال وجواب
 .)آتيب عن الشيعة( ، وقريبا )شريعة رب العالمين( ، )!هل أنت سلفي؟( ، )اإلسالم

 خالد حسان، / نشاط اللغة العربية تحت إشراف د •
  :وذلك آالتالي

 .لدراسة آتاب اآلجروميةدورات  .١
 .دورات في علم األصوات تمهيدا لدراسة الصرف .٢
 .دورات في ألفية ابن مالك .٣
 .دورات متقدمة .٤
      ، ويقوم بالشرحدورات في بالغة القرآن الكريم وشرح آتاب البالغة الواضحة .٥
 .أحمد سعد محمد/ د

  :واجلمعية تقبل التربعات هلذه األنشطة وغريها على رقم حساب
  بنك فيصل فرع غمرة ٦٥٧٦٩

  ويمكنكم مراجعة موقع الجمعية على شبكة اإلنترنت
tarteel.com-www.al  

  قناة الجمعية على موقع يوتيوب
youtube.com/user/altarteel  


